
      

KONFERENCE „MLADÁ VODA BŘEHY MELE 2018“ 

BRNO – OTEVŘENÁ ZAHRADA 

 

Asociace pro vodu ČR – Odborná skupina Young Water Professionals Czech Republic budou pořádat 

svoji první konferenci „MLADÁ VODA BŘEHY MELE 2018“. Konference se bude konat dne 

14. června 2018 v Brně v příjemném prostředí Otevřené zahrady. Neváhejte a přihlaste se se svým 

příspěvkem. 

 

Cílem konference je předávat praktické zkušenosti studentům a začínajícím odborným 

pracovníkům v oblasti vody a vodního hospodářství. Tímto bychom jim velmi rádi dali možnost se 

seznámit s aktuálními trendy a zároveň bychom jim rádi pomohli navázat kontakty s lidmi z praxe. 

 

Hlavní témata konference jsou následující: 

- Praktické zkušenosti 

- Technologie čistírenství v praxi 

- Udržitelnost  

 

Oblasti, které spadají pod hlavní témata konference: 

Balneotechnika a lázeňství 

Čištění odpadních vod 

Hodnota vody 

Hydroanalytika 

Hydraulika 

Hydrobiologie a mikrobiologie 

Inženýrské sítě 

Kalové hospodářství 

Krajinné inženýrství 

Malé vodní elektrárny 

Modelování 

Projektování vodních staveb 

Protipovodňová ochrana 

Realizované projekty 

Recyklace 

Srážkové vody 

Sucho 

Šedé vody 

Transportní procesy v půdě 

Transport sedimentů 

Úprava pitné vody 

Vodní hospodářství obcí a měst 

 

Žádost o příspěvky 

Prosíme potenciální autory o příspěvky. Přijaté příspěvky budou prezentovány formou přednášek 

a formou posterových sdělení dle přednostní volby zájemce. Všechny přednášky a posterová sdělení 

budou v plném znění publikovány v elektronickém sborníku konference.  

 

Přihlášky příspěvků a abstrakty v délce cca ½ stránky zasílejte Ing. Šárce Doležalové 
nejpozději do 30. března 2018 na email ywp.czech@gmail.com.  

 

Časový harmonogram 

30. 3. 2018  uzávěrka přihlášení příspěvku 

20. 4. 2018  vyrozumění autorů o přijetí příspěvku 

04. 5. 2018 zaslání plných textů příspěvků konference 

18. 5. 2018 konečný program konference 

18. 5. 2018 finální termín pro doplnění a úpravy plných textů příspěvků 
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Kontaktní adresy a informace 

Kontaktní osoba (organizace konference, firemní prezentace, dotazy): 

Ing. Šárka Doležalová 

ywp.czech@gmail.com 

+420 732 581 929 

 

Pro více informací nás nezapomeňte sledovat na webových stránkách a FB:  

FB Mladá voda břehy mele 

O2 SmartUP 

czwa.cz/YWP 

 

Tato akce je podporována programem SmartUp Nadace O2. 

 

 

 

 

 

Přihláška příspěvků 

 
Jméno autora:   

Organizace:  

Adresa, včetně PSČ:  

Tel.:  

Fax:  

E-mail:  

 

Příspěvek 
Přednáška – poster (nevhodné škrtněte) 

 

Název příspěvku, autor/ři:  

  

  

   

 

K přihlášce prosím přiložte stručný abstrakt příspěvku v délce cca ½ stránky. 

 

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 30. 03. 2018 na adresu: ywp.czech@gmail.com 
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